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3717 sayılı Adlî Personel ve Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol
Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesindeki “…
hesapların açılması, kesintilerin bu hesaplara yatırılması, merkez
teşkilatındaki personele yapılacak ödeme miktarı ve mahsup işlemleri ile
uygulamaya ilişkin diğer esaslar Adalet Bakanınca belirlenir” hükmü ile
2577 sayılı Đdarî Yargılama Usulü Kanununun 59. maddesinin 2.
fıkrasındaki “Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri hakimleri ile diğer
görevlilerin yol giderleri ve tazminatları hakkında 3717 sayılı Adlî Personel
ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Giderleri ve Tazminat Verilmesi
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü gereği, adlî ve idarî yargı
hakim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer görevlilerine 3717 sayılı Kanunla
ödenmesi ön görülen yol gideri ve tazminatına ilişkin usul ve esaslar
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
1- Adlî ve idarî yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî ve
idarî yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü,
icra müdür yardımcısı ile diğer personele tahakkuku müteakip yol
tazminatının 1/2'si ödenecektir. Ancak, bu ödemelerin aylık toplamı en
yüksek Devlet memuru aylığını (gösterge 1500 + ek gösterge 8000 x aylık
katsayısı) geçmeyecektir. Geçen miktar ve yol tazminatının diğer yarısı, her
mahkemenin ve Cumhuriyet başsavcılığının bu işte görevli personeli
tarafından, icra dairelerinde ise icra müdürü veya yardımcısı tarafından en
geç tahakkuku takip eden ertesi gün o yerdeki bir bankanın “Adlî yargı
personel yol tazminatı hesabı”na, idarî yargıda ise “idarî yargı personel yol
tazminatı hesabı”na yatırılacaktır. Bu hesaplarda toplanan miktarın % 90’ı
her ayın son mesai günü bankadan çekilerek adlî ve idarî yargı personeline
kendi hesaplarındaki miktar kadar ayrı ayrı dağıtılacaktır. Ancak, bu
ödemenin yıllık tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge
dahil) yıllık tutarının yarısını geçmeyecektir. Kalan % 10’u ise aynı gün
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T.C. Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesindeki (6360375-5001) no’lu Adalet
Bakanlığı “Adlî personel yol tazminatı hesabı”na havale edilecektir.
(a) Yol tazminatının ½’si ve ilgili memurların aldıkları yol
tazminatından en yüksek Devlet memuru aylığını (ek gösterge dahil) geçen
miktarı için mahallinde tek hesap açılacaktır. Yerel bankalarda yol
tazminatının ½’sinin % 10’nuna ilişkin ayrı bir hesap açılmayacaktır.
(b) Söz konusu hesaba para yatırılırken yatırma dekontlarında
ilgisine göre mahkemelerin veya Cumhuriyet başsavcılığının veya icra
dairesinin adının, dosya veya evrak numarasının; tahsilat dekontlarında ise
toplam, çekilen ve kalan miktar ile parayı çeken memurun ve birimin adının
yazılı oluşuna dikkat edilecektir.
(c) Mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve icra müdürlüklerinde
yapılan keşif ve hacizlere ilişkin o aya ait sarf kararlarının birer nüshası ile
günlük havale dekontları, tarih sırasına göre fihrist yapılarak mahkemeler
için ilgili hâkim, Cumhuriyet başsavcılığı ve icra müdürlüğü için
Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcısı atanmayan yerlerde ise
kıdemli Cumhuriyet savcısı tarafından onaylandıktan sonra aylık olarak
dosyalanarak maaş mutemetliğine teslim edilecektir. Ay sonunda bankadan
alınan toplam bakiye dekontu, personele dağıtılmak üzere çekilen % 90’ına
ait 2 nci dekont ve bakanlık merkez hesabına bu hesaptan havale edilen
% 10’a ait 3 üncü dekontun birer nüshası ile, mahkeme, Cumhuriyet
başsavcılığı ve icra müdürlüklerinin bütün sarf kararları maaş
mutemetliğince toplu liste yapılarak birim dosyaları ile birlikte denetime
hazır şekilde ortak kartonda saklanacaktır.
(d) Yerel yol tazminatı hesabında o ay içinde toplanan paranın son
bakiye dekontu ile % 90’ının çekildiğine dair 2 nci dekont ve % 10’nun
yatırıldığına dair 3 üncü dekont takip eden ayın ilk günü Đdarî ve Mali Đşler
Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
(e) Keşif ve haciz yapılmayan aylarda da Đdarî ve Mali Đşler Dairesi
Başkanlığına bilgi verilecektir.
2- Bu işlemleri yapmakla görevli personelin denetimi ve sarf
kararları kartonlarının her ay harcama yetkilisi ya da görevlendireceği kişi
tarafından kontrolü yapılarak yapılan işlem tutanak altına alınacaktır.
3- 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen
“diğer personel”; kadroları taşra teşkilatında olan ve atamaları Bakanlık
veya Adlî ve Đdarî yargı adalet komisyonlarınca yapılan personeldir.
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Bunların dışında hakim adayları, ceza infaz kurumları personeli, denetimli
serbestlik personeli, seçim personeli ve Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı
tarafından 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca görevlendirilen
sözleşmeli gibi personel bu kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.
4- Sürekli görev yaptığı yer dışında geçici yetki ile görevlendirilen
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personel, geçici görevlendirildikleri
süre içinde sadece geçici görev yerinden yapılacak yol tazminatı
ödemelerinden yararlandırılacaktır. Ancak, yetki ile görev yapılan yer 3717
sayılı Kanun kapsamında değil ise yetki ve görevlendirme süresince bu
kimselere ödeme yapılmayacaktır.
5- Görev yerinden geçici ya da sürekli olarak ayrılan personelin
çalıştığı döneme ilişkin yol tazminatı, ayrılış tarihinden sonraki bir tarihte
ödenecek olması durumunda ayrıldığı yerden ödenecektir.
6- Adlî tatil, yıllık ve mazeret izni süresince, yol tazminatı
ödemelerinden hak sahipleri aynen yararlandırılacaktır. Ancak, yıllık kanuni
izin haricinde ücretli veya ücretsiz izinde bulunanlara, hastalık izni (rapor)
kullananlara, bulunduğu yerden başka bir yere tedavi amacıyla sevk edilen
veya refakatçi olarak ayrılanlara, doğum izni kullananlara, görevden
uzaklaştırma cezası alanlara, bu süre içerisinde yol tazminatı
ödenmeyecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Cemil ÇĐÇEK
Bakan
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